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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu,alaikum Wr.Wb,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu

Wata,ala, atas taufik dan hidayah-nya yang telah dilimpahkan kepada

penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini penulis susun dengan rangka memenuhi salah satu

syarat dalam menempuh ujian akhir di Universitas Islam Bandung,

fakultas Ilmu Hukum.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa materi

dalam skripsi ini masih belumnya mendekati kesempurnaan dan tidak

luputnya dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan

saran dan perbaikan dari berbagai pihak dalam sempurnanya tulisan

ini.

Penulis ini dapat terwujud adalah karena adanya ridho Allah SWT,

tanpa izin-nya penulis yakin tidak akan pernah mampu untuk

menyelesaikan tugas ini. Selain itu, izinkanlah pada kesempatan yang

berbahagia ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-

tingginya dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Hj. Euis D. Suhardiman,SH.,MH, selaku pembimbing I yang

telah memberikan petunjuk dengan penuh kesabaran yang telah
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membimbing, mengarahkan dan memberikan dorongan moril

kepada penulis bagi keberhasilan skripsi ini.

2. Ibu Dian Andriasari,SH.,MH, selaku pembimbing II yang telah

memberikan petunjuk, memberi saran-saran, mengsuport, maupun

membantu hingga skripsi yang disusun penulis membuahkan

keberhasilan.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mella Ismellina F.R S.H.,M.Hum, selaku Dekan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.

4. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti,SH.,MH, selaku Wakil Dekan I

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.

5. Ibu Hj. Euis D. Suhardiman,SH.,MH, selaku ketua Jurusan Hukum

Pidana Fakultas Ilmu Hukum.

6. Seluruh staf pengajar dan staf tata usaha karyawan dan karyawati.

7. Seluruh staf perpustakaan.

8. Ayahanda dan ibunda, yang telah mendidik penulis sejak lahir dan

selalu mendoakan penulis dengan penuh kasih sayang serta

kesabaran yang dilimpahkannya baik moral maupun materil.

9. Kaka kandung maupun kaka-kaka ipar yang selalu memberikan

semangat kepada penulis, terima kasih.

10. Iya beserta anak-anaknya yang selalu memberikan support maupun

memberikan pendidikan hidup untuk penulis, terima kasih banyak

atas doa dan bimbingan yang telah diberikan untuk penulis.
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11. Bunda dini terima kasih selalu membantu dan memberi bantuan

pada penulis.

12. Teh Dita yang selalu memberi semangat pada penulis.

13. Para rekan serta sahabat yang selalu memberikan semangat kepada

penulis.

14. Untuk sodara-sodara yang selalu memberi support maupun

membantu kepada penulis, A Syarif, Herlan, Gerry, Yuda,

Achyara, Achyari mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu

15. Teman-teman yang telah meluangkan waktu Artasyam, agung, om

manux, om mody, om utrin, yoga, gilang, dan sebagainya yang

mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu.

16. Rekan-rekan fakultas ilmu Hukum Universitas Islam Bandung,

khususnya angkatan 2009 maupun 2010 terimaksih atas

kebersamaannya.

17. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga

selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

membutuhkannya dan akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT

memberikan balasan yang berlipat kepada semua pihak yang telah

memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Amin.
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Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Bandung,
Februari

2015

Indra Irawan
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